
 

    ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย 

                    ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของผูว่้าการ พนกังาน  

       และลูกจา้งของการกีฬาแห่งประเทศไทย   

          พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          _______________ 

 

โดยที่มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

บัญญัติ ให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือวัตถุประสงค์ 
๑. เป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส        

มีมาตรฐาน ในการปฏบัิติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏบัิติอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทาํงานด้านต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

๓. ทาํให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ เกิดความ

ม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสยี 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่าย

บริหาร ใช้อาํนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร    

ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสงัคม ตามลาํดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์    

ที่อาจเกดิข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิติงาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน          

พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและ             

มีประสทิธภิาพ   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาศัยอาํนาจตาม

ความ ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงออกข้อบังคับ

ไว้ ดังต่อไปน้ี 
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หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับประมวลจริยธรรมน้ี 

 “กกท.”   หมายถึง  การกฬีาแห่งประเทศไทย 

   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ 

พนักงานและลูกจ้างของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรม

ประจาํการกฬีาแห่งประเทศไทย 

  “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกฬีาแห่งประเทศไทย 
         “พนักงาน”หมายความว่า พนักงานทุกระดับของการกีฬาแห่งประเทศไทย     
         “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ

หมายความรวมถึงผู้ช่วยปฏบัิติงานตามสญัญาจ้างด้วย 
   ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับน้ี  

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

สําหรบัผูว่้าการ พนกังานและลูกจา้งของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๕ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดม่ันใน

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 
(๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

                  (๒) การมีจิตสาํนึกที่ดี ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(๔) การยืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 



- ๓ - 

(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ      

ไม่เลือกปฏบัิติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่

บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณขององค์กร 
 

ส่วนท่ี ๒ 

มาตรฐานจริยธรรมขององคก์ร 

  ข้อ ๖ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๗ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ

ปฏบัิติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๘ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องดํารงตนเป็นพลเมืองดีเคารพและ

ปฏบัิติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๙ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ 

เสื่อมเสยีต่อเกยีรติภมิูของตาํแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๑๐ ผู้ ว่าการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องปฏิบั ติหน้าที่ อ ย่างเต็มกํา ลัง

ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาํเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การกีฬา          

แห่งประเทศไทย ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๑๑ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน         

ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเรว็ และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน

และประชาชน 
ข้อ ๑๒ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วยความสภุาพ เรียบร้อย                   

มีอธัยาศัย 
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ข้อ ๑๓ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ

หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ จะกระทาํได้ต่อเม่ือมีอาํนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก

ผู้ว่าการ หรือ ผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดเทา่น้ัน 
ข้อ ๑๔ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี

ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนัในทางที่ชอบ 
ข้อ ๑๕ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือ

ประโยชน์อื่นใดอันมีมูลค่าเกนิกว่าที่กฎหมายกาํหนด เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการ

ให้ตามประเพณทีี่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ข้อ ๑๖ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องประพฤติตนให้สามารถทาํงานร่วมกับ

ผู้อื่น ด้วยความสภุาพ มีนํา้ใจ มีมนุษยสมัพันธ์อนัดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาํเป็นในการปฏบัิติงาน             

ของผู้ร่วมงาน และไม่นาํผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑   

กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมที่มาจากการคัดเลือก เพ่ือประโยชน์แห่ง

การปฏบัิติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมน้ี โดยผู้ว่าการเป็นผู้ลงนามคาํสั่งแต่งต้ัง 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  

(๑) ให้ผู้บริหารระดับ ๑๐ พิจารณาคัดเลือกกันเอง เป็นประธาน

กรรมการ   

(๒) ให้ที่ประชุมผู้อาํนวยการฝ่ายและสาํนักพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร

ระดับ ๗ - ๙ ระดับละ ๑ คน รวม ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๓) ให้ผู้อาํนวยการฝ่ายและสาํนัก คัดเลือกพนักงานระดับ ๖ ลงมา     

ในสังกัด จํานวน ๑ คน เสนอที่ประชุมผู้อํานวยการฝ่ายและสํานัก เพ่ือคัดเลือกโดยวิธีลับ             

เป็นกรรมการจาํนวน ๓ คน 

(๔) ให้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬา       

แห่งประเทศไทย คัดเลือกลูกจ้างตามนิยามของประมวลจริยธรรมน้ี เป็นกรรมการ จาํนวน ๒ คน  
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   ให้กรรมการตาม (๑) – (๔) เลือกเลขานุการของคณะกรรมการ

จริยธรรม จาํนวน ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม จํานวน ๑ คนที่มาจาก

พนักงานผู้ปฏบัิติงานด้านบุคลากรและด้านกฎหมาย 

   กรรมการตาม (๑) – (๓) อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี สําหรับ

กรรมการตาม (๔) ให้อยู่ในตาํแหน่งคราวละ ๑ ปี 

   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

   ในกรณีกรรมการพ้นจากตาํแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งต้ัง

กรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาํแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง      

ดาํรงตาํแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในตาํแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ         

ซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

   เม่ือครบกาํหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคสาม หากยังมิได้มีการแต่งต้ัง

กรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไป

จนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

   กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกนั  

ข้อ ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๗ กรรมการพ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
                                                                                                                      

(๓) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร  

(๔) ถูกลงโทษทางวินัย   

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหน้าที่  ดังน้ี 

(๑) ส่งเสริม ให้คาํแนะนํา เผยแพร่ ปลูกฝัง ยกย่องพนักงาน ลูกจ้างที่

เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามการปฏบัิติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

(๒) คุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือบุคลากร ซ่ึงปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้ง หรือถูกใช้อาํนาจโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงการ

ดาํเนินการต่อบุคลากรที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมน้ี อนัมี

ผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริง หรือกระทบ

ต่อสทิธหิน้าที่ของบุคลากรผู้น้ัน จะกระทาํมิได้ ในกรณีที่เหน็ว่าผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ไม่ให้ความคุ้มครอง หรือปฏิบัติการอันกระทบสิทธิต่อ

บุคลากรผู้น้ัน อาจย่ืนเร่ืองโดยไม่ต้องผ่านผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย แล้วแต่กรณ ีไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินกไ็ด้ 
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(๓) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมในการกีฬา          

แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ มี ข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ

จรรยาบรรณ ให้มีการไต่สวนข้อเทจ็จริงเบ้ืองต้น และรายงานการสอบสวนให้ผู้ว่าการ หรือ

ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี โดยอาจมีผู้ร้องขอ หรือ

อาจดาํเนินการตามที่ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย แล้วแต่

กรณี หรือตามที่เหน็เองกไ็ด้ 

(๔) ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น

ของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลช้ีแจงข้อเทจ็จริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทน หรือบุคคลในสงักดัมาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคาํเกี่ยวกบัเร่ืองที่สอบสวน 

(๕) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจง 

หรือ ให้ถ้อยคาํ หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกบัเร่ืองที่สอบสวน 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี 

เม่ือได้วินิจฉัยแล้ว ให้ส่งคาํวินิจฉัยให้ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

แล้วแต่กรณโีดยพลัน ถ้าผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย มิได้วินิจฉัยเป็น

อย่างอื่นภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับเร่ือง

แล้วแต่กรณีให้คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สดุ 

(๗) ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เหน็ว่าเร่ือง

น้ันเป็นเร่ืองสาํคัญ หรือมีผลกระทบในวงกว้างต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

(๘) ดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องตาม

ข้อบังคับประมวลจริยธรรมน้ี และดาํเนินการอื่นตามที่ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 

ส่วนท่ี ๒ 

ระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ข้อ ๒๐ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างต้องประพฤติปฏบัิติและวางตนอยู่ในกรอบ

ประมวลจริยธรรมน้ีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นไปตาม

ประมวลจริยธรรมน้ี  
ข้อ ๒๑ กรณีมีการร้องเรียนที่ทาํเป็นหนังสือ และเร่ืองที่ ร้องเรียนอยู่ภายใน

กาํหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนที่ปรากฏเหตุว่ามี 
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พนักงาน หรือลูกจ้างประพฤติปฏบัิติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการ

จริยธรรม ดาํเนินการสอบข้อเทจ็จริงเบ้ืองต้น และส่งคาํวินิจฉัยให้ผู้ว่าการ พิจารณาสั่งการ 
กรณีมีการร้องเรียนที่ทาํเป็นหนังสือ และเร่ืองที่ร้องเรียนอยู่ภายในกาํหนด

ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนที่ปรากฏเหตุว่า ผู้ว่าการ 

ประพฤติปฏบัิติ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ัง

คณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย หรือบุคคลอื่นตามเหน็สมควร จาํนวนไม่น้อยกว่าสามคน 

แต่ไม่เกนิห้าคนเป็นผู้ดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ ๒๒ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืน

จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากมาตรฐานจริยธรรม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของการ

ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาํคัญและระดับตาํแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต การศึกษา สภาพแวดล้อมแห่ง

กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนาํมาประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี อาจนํา

ลักษณะพฤติกรรมในทางวินัยมาพิจารณาเทยีบเคียงได้ แล้วแต่กรณ ี 

ข้อ ๒๓ หากดาํเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๑ แล้ว ไม่ว่าจะปรากฏข้อเทจ็จริงว่ามี

การ   ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ ให้คณะกรรมการจริยธรรม รายงานผลการสอบสวนให้ผู้มี

อาํนาจสั่งการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๒๔ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้นํา

แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการดาํเนินการทางวินัยที่การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยปฏบัิติมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ การสั่งการของผู้มีอาํนาจตามข้อ ๒๓ ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏ

ข้อเทจ็จริงในภายหลังที่อาจทาํให้ผลการสั่งการน้ันเปล่ียนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ให้ถือว่าเป็นการกระทาํ

ผิดทางวินัย ให้ดาํเนินการตามควรแก่กรณ ีตามที่ กกท.กาํหนด 

ข้อ ๒๗ เม่ือมีการดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม หรือมีการสั่งลงโทษ ให้การ

กฬีาแห่งประเทศไทย ดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๘ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๖ สามารถร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ต่อผู้ออกคําสั่ง

แล้วแต่กรณี ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาํสั่ง 
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ข้อ ๒๙ การ พิจารณา รับ เ ร่ื อง ร้อง ทุก ข์  ห รือ เ ร่ื อง ร้อง เ รี ยน ต่ า งๆของ

คณะกรรมการจริยธรรม ให้ปฏิบัติและดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมน้ี     

โดยพิจารณาให้เป็นไป ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารร้องทุกข์ หรือร้องเรียนที่กฎหมายกาํหนด 

ข้อ ๓๐ เม่ือผลการพิจารณาเป็นที่สดุแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ว่าการ หรือประธาน

กรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณโีดยเรว็ 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๑ จัดให้มีการประเมินการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมน้ี พร้อม

ดาํเนินการปรับปรุง แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และรายงานแจ้งให้

ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๒  กุมภาพนัธ ์  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

                                                           นายชุมพล  ศิลปอาชา 

      (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 

                 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

                      ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 


